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تاضيد زضيافت1399/04/03 :

تاضيد پصيطـ ًْايي1399/10/15:

تحلیل فضایی تًزیع زماوی ي مکاوی آغاز ي خاتمٍ يقًع یخبىذان در استان یسد
مُران فاطمی

1

چکیذٌ
واّف زهاي َّا تِ نفط زضرِ ؾاًتيگطاز ٍ ووتط اظ آى ضا يرثٌساى گَيٌس وِ زض نَضت ضطَتت ،پَقكي اظ يد ضٍي ؾطَح ارؿام تكىيل
هيقَز .يرثٌساى يىي اظ پسيسُّاي الليوي اؾت وِ لاتليت فطاٍاًي زض ايزاز ذؿاضت زض ترفّاي هرتلف هحيط ظيؿت تِ ٍيػُ وكاٍضظي زاضز.
ايي تحميك تا ّسف تطضؾي تَظيغ ظهاًي ٍ هىاًي آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى زض اؾتاى يعز طي زٍضُ  17ؾالِ آهاضي ( )1397 -1380اًزام گطزيسُ اؾت.
تسيي هٌظَض اظ زازُّاي آهاضي تلٌس هست زهاي وويٌِ ضٍظاًِ  10ايؿتگاُ ؾيٌَپتيه اؾتفازُ قسُ اؾت .رْت تؼييي ظهاى آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى،
ضٍظّا تِ ضٍظ قواض غٍليَؾي تثسيل ٍ اظ ًطم افعاض  ArcGIS ٍ SPSSتطاي تؼييي احتواالت ٍ ًمكِّاي آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى ٍ فطاٍاًي ٍلَع
يرثٌساى اؾتفازُ گطزيس.
ًتايذ ًكاى زاز وِ زض ًَاحي رٌَتي ٍ رٌَب قطلي قاهل ايؿتگاُ گاضيعات ،يرثٌساى ًؿثت تِ ًَاحي قوالي ٍ قوال قطلي ظٍزتط آغاظ قسُ ٍ
زيطتط پاياى هي پصيطز .طَل زٍضُ يرثٌساى اظ قوال تِ رٌَب افعايف يافتِ وِ تاػج هحسٍز قسى طَل زٍضُ ضقس گياّاى زض ايي ًَاحي هيقَز.
فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى زض ًَاحي رٌَب قطلي تيكتط هيتاقس.
ياشگان کلیذی :پٌِْتٌسي ،تاضيد آغاظ يرثٌساى ،تاضيد ذاتوِ يرثٌساى ،فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى.

مقذمٍ:

يىي اظ ػَاهل آب ٍ َّايي وِ زض طي زٍضُ ؾطز ؾال زض تيفتط هٌاطك وكَض تطٍظ هيوٌس ،پسيسُ ؾطها ٍ يرثٌساى اؾت .يرثٌساى تا
پاييي آهسى زها ٍ ًعٍل آى تِ آؾتاًِ تحطاًي هكرم ،قطٍع هيقَز ٍ تا تاحيطاتي وِ زض ؾطح ظهيي ايزاز هيوٌس ،ظًسگي اًؿاىّا ٍ
ّوچٌيي فؼاليتّاي ػوطاًي ٍ تاظزّي هحهَالت تاغي ضا تحت تاحيط لطاض هيزّس .ايي ػاضضِ تط زضذتاى هيَُ زض فهل ظهؿتاى يا اٍايل
تْاض حازث هيقَز ٍ ذؿاضات ظيازي تط راي هيگصاضز( .اوثطپَض .)44 :1384 ،پسيسُ يرثٌساى ًـِ تٌْا حيات طثيؼي تواهي هَرَزات ظًسُ
ضا تا ذطط هَارِ هيًوايس ،تلىِ ًمف هْن ٍ تؼييي وٌٌسُاي زض هؿايل التهازي ،ظيؿت-هحيطي ٍ ػوطاًي هاًٌس رازُ ؾاظي ،ؾس ؾاظي
ٍ پل ؾاظي زاضز .ؾطهاظزگي ٍ يرثٌساى زض هطاحل هرتلف ضٍيف تطاي هحهَالت وكاٍضظي ٍ تاغي تؿياض هْن اؾت .ﭼطا وِ زض نَضت
حازث قسى ،تِ هحسٍزيت تَليس هٌزط هيقـَز (ّػتطپَض ٍ ػليزاًي .)89-90 :1386 ،يرثٌساى ػثاضت اؾت اظ زهاّاي نفط ٍ يا ووتط اظ
آىّ .وچٌيي اظ ًظط فٌي تطاي وكاٍضظي ،ضٍيساز تكىيل وطيؿتالّاي ًاظن يد تط ضٍي ؾطَحي وِ زضرِ حطاضت آًْا ظيط نفط ،زضرِ
حطاضت اليِ َّاي تاالي ؾطَح آى تِ ًمطِ قثٌن ضؾيسُ تاقس .اظ ًظطَّاقٌاؾي وكاٍضظي ًيع ٍلَع يرثٌساى ،تغييط زضرِ حطاضتّاي
پاييي هيتاقسوِ تاػج آؾية تِ تافتّاي گياّي هي قَز .يرثٌساىّا ضا تط هثٌاي قست ،تساٍم ٍ ظهاى ٍلَع ًيعهي تَاى تمؿين تٌسي
ًوَز .هٌظَض اظ تمؿين تط هثٌاي قست ،لسضت هﺆلفِّاي تَظيغ اًطغي هيتاقس وِ هؼوَال تط اؾاؼ زهاي هياًگيي ،حسالل هياًگيي نفط ٍ
ظيط نفط ٍ پايييتطيي زهاي حساللّا اًساظُگيطي هيقَز (حزاظيظازُ ٍ هميوي .) 1381 ،تاضيدّاي آغاظ ٍ پاياى زٍضُ يرثٌساى اظ ًظط
وكاٍضظي زاضاي اّويت هيتاقس .اٍليي يرثٌساًي وِ زض اتتساي زٍضُ يرثٌساى ضخ هيزّس يرثٌساى ظٍزضؼ پاييعُ ًام زاضز .زض پاييع
 .1اؾتازياض اللين قٌاؾي ،زاًكىسُ ػلَم اًؿاًي ،گطٍُ رغطافيا ،زاًكگاُ هيثس ،هيثس
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يرثٌساى ظٍزتط اظ ظهاى ًطهال تِ قاذِّايي وِ فؼاالًِ زض حال ضقس ّؿتٌس نسهِ هيضؾاًس .آذطيي يرثٌساًي وِ زض اًتْاي زٍضُ يرثٌساى
ضخ هيزّس يرثٌساى زيطضؼ تْاضُ ًاهيسُ هيقَز .زضذتاى هيَُ اظ ظهاى تاظ قسى رَاًِّاي گل ،زض ذالل گل زّي ٍ تا هطحلِ هيَُ
وَﭼه ؾثع تطَض فعايٌسُاي ًؿثت تِ نسهِ ؾطها حؿاؼ هيتاقٌس (ظاتل ػثاؾي .)1-11 :1385 ،رْت تِ حسالل ضؾاًسى ذؿاضتّاي
يرثٌساى زض ًَاحي هؿتؼس ،آگاّي ٍ زاًف واهلي اظ فطاٍاًي ،تساٍم ٍ ظهاى ضذساز يرثٌساىّا هَضز ًياظ اؾت .تطاي اضظياتي ضيؿه يرثٌساى
اظ زازُّاي حثت قسُ زهاي حسالل َّا زض ايؿتگاُّاي َّاقٌاؾي اؾتفازُ هيگطزز اظ زيسگاُ َّاقٌاؾي يرٌساى ظهاًي ضخ هيزّس وِ
زهاي ؾطح ظهيي ٍ پَقف گياّي ضٍي آى تِ ووتط اظ نفط زضرِ ؾاًتيگطاز واّف ياتس( .تساق روالي .)1384 ،يرثٌساى تطاؾاؼ
ٍضؼيت رَي ٍ ػَاهل زيگط تَرَز آٍضًسُ آى تِ زٍ نَضت فطاضفتي ٍ تاتكي تمؿين هيقَز .يرثٌساى فطاضفتي تا ٍضٍز تَزُ َّاي ؾطز تا
زهاي ظيط نفط تِ هٌاطمي وِ لثال َّاي گطم زض آًزا اؾتمطاض زاقتِ حازث هيقَز اها يرثٌساى تاتكي تط احط تاتف قثاًِ ظهيي زض
قةّاي ناف ٍ تسٍى تاز ضخ هيزّس (.)Bordi et al., 2001
هٌطمـِ يعز ػليطغن زاقتي اللين گطم ،تِ رْت هَلؼيت تياتاًي ،زض زٍضُ ؾطز ؾال اظ ؾطهاّاي تؿياض قسيس هـتـﻀـطض هيگطزز .ايي
ؾطهاّاي ظياىآٍض ػوستا زض اٍايل ٍ اًتْاي زٍضُ ؾطز ضخ هيزّس .تطاي ايي وِ زض طَل ظهؿتاى گياّاى تِ ؾطها ػازت وطزُاًس ٍ اظ ططف
زيگط زض ايي زٍضُ گياُ فؼاليت ًساضز .اها زض اتتسا ٍ اًتْاي زٍضُ ؾطز تِ لحاظ ّنظهاًي تا تطزاقت ٍ يا واقت هحهَالت ،هيعاى ذؿاضات
ؾٌگيي هيتاقس ،تطاي هخال ؾطهـاي تـْـاض  1374ؾثة ذكه قسى زضذتاى گطزٍ ٍ تازام هٌطمِ تفت ٍ ؾايط ًَاحي وَّؿتاًي يعز
گطزيس (طالثي .)89 :1385 ،زض نَضتيىِ تتَاى پٌِّْاي ّوگي اظ لحاظ يرثٌساى ٍ تاضيد قطٍع ٍ پاياى يرثٌساى ضا تسؾت آٍضز ،هيتَاى
تا اتراش ضٍـ ّاي هٌاؾة تطاي هماتلِ تا ايي پسيسُ ٍ واّف احطات ظياًثاض السام وطز .لصا ّسف ايي تحميك پٌِْتٌسي تَظيغ ظهاًي ٍ هىاًي
يرثٌساى ،آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى زض اؾتاى يعز هيتاقس.
تطضؾي ٍلَع يرثٌساىّا ّوَاضُ هَضز تَرِ هحمماى ٍ اللينقٌاؾاى ذاضري ٍ زاذلي لطاض گطفتِ اؾت .تاضيد ٍلَع يرثٌساى ّاي
ظٍزضؼ پاييعُ زض  9هىاى زضهٌطمِ گَضًزؿىا زض اؾلًٍَي زض طَل ؾالّاي  1987 ٍ 1947هَضز هطالؼِ لطاض گطفت .تا ايي تحميق
تاضيد هتَؾط اٍليي يرثٌساى تِ زؾت آهز .زض ايي هطالؼِ ضاتطِ تاضيد ٍلَع اٍليي يرثٌساى تا اضتفاع هحل ًيع هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ
اؾت (ٍ .)Kajfez, 1989گاّ ٍ 1وىاضاى ( )1994تزعيِ ٍتحليل يرثٌساىّا زضًَاحي الليوي رٌَب اياالت هتحسُ تا اؾتفازُ اظ زٍضُ
آهاضي  30ؾالِ زض  342ايؿتگاُ يرثٌساىّاي ظٍزضؼ پاييعُ ٍ زيطضؼ تْاضُ تطاي  10زضنس 30 ،زضنس 50 ،زضنس 70 ،زضنس ٍ زض ؾطح
 90زضنس تطاي ّطايؿتگاُ هحاؾثِ وطزًس .زض ّطؾطحي ﭼْاض آؾتاًِ زضرِ حطاضت  36زضرِ 32 ،زضرِ 28 ،زضرِ ٍ  26زضرِ فاضًْايت
هحاؾثِ ٍ تطضؾي قسُ اؾتً .مكِّاي ًَاحي الليوي رٌَب اياالت هتحسُ گؿتطـ الگَّاي يرثٌساى زض ّط آؾتاًِ زضرِ حطاضت تطاي
 10زضنس 50 ،زضنس ٍ ؾطحّاي  90زضنس ضا ًكاى هيزّس .زض پاييعً ،وَزاض ظهاى ٍلَع تياًگط احتوال يرثٌساى تؼس اظ ظهاى ٍلَع اؾت.
ّوچٌيي زض تْاضً ،وَزاض ظهاى ٍلَع ًكاى زٌّسُ احتوال ضذساز يرثٌساى لثل اظ ظهاى ٍلَع اؾت  .فطيچّ ٍ 2وىاضاى ( )2002قَاّسي
هثٌي تط طَالًي تط قسى فهل ضقس ٍ واّف تؼساز ضٍظّاي يرثٌساى ضا تطاي تؿياضي اظ ًَاحي ػطوّاي هياًي ٍ تاالي ًيوىطُ قوالي
زض طي  50ؾال اذيط اضائِ زازُاًس .هازليي ٍ تلتطاًسٍ )2005( 3پطاوٌسگي هىاًي يرثٌساىّاي زيطضؼ تْاضُ ٍ ػَاهل تاحيطگصاض تط ضٍي آى
ضا زض ًاحيِ تاوساضي قوال فطاًؿِ هَضز هطالؼِ لطاض زازًس .ػَاهل تأحيطگصاض تط پطاوٌسگي هىاًي يرثٌساى طَل ٍ ػطو رغطافيايي ،ػَاهل
هحلي ٍ تَپَگطافي تسؾت آٍضًس ٍ تِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس وِ اضتفاع تْتطيي ػاهل پيفتيٌي وٌٌسُ ٍيػگيّاي يرثٌساى اؾت .غائٍَ 4
ّوىاضاى ( )2012تِ تحليل هٌطمِاي ًوايِّاي فطيي زهاي حَضِ ضٍزذاًِّاي ﭼيي طي زٍضُ  1960-2009پطزاذتٌسً .تايذ تطضؾي
ًكاى زاز وِ زض ؾطاؾط حَضِ ًوايِّاي فطيي ؾطز ضٍظّاي يرثٌساى ،ضٍظّاي يري ،قةّاي ؾطز ،ضٍظّاي ؾطز ،زٍام اهَاد ؾطها ٍ
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زاهٌِ زهاي قثاًِ ضٍظي ضًٍس هٌفي هؼٌازاضي ضا ًكاى هيزٌّس .زاقرَّ ٍ 1وىاضاى (ً )1007 :2015كاى زازًس زض هغلَؾتاى يه افعايف
 15ضٍظُ زض تؼساز ضٍظّاي يرثٌساى زض  50ؾال گصقتِ ٍرَز زاضز .وين ٍ تيَى )2016( 2تا تىاضگيطي زازُ ّاي تاضيري ٍ رسيس تغييط
پصيطي ظهايي – هىاًي يرثٌساىّاي زيطضؼ زض قثِ رعيطُ وطُ ٍ اضتثاط آى تا گطزـّاي رَي ضا تطضؾي وطزًس .تاضيد آغاظ زازُّاي
رسيس اظ  1904تَزُ اؾت .ايكاى ًكاى زازًس وِ تيفتطيي فطاٍاًي يرثٌساىّاي زيطضؼ زض ؾال  2013تَزُ اؾت .يرثٌساىّاي تْاضُ زض
وطُ تِ طَض هياًگيي تيي  17هاضؼ زض ٍاًسٍ 17 ٍ 3هي زض زايگَاليًَگ 4ضذسازُ اؾت؛ ّوچٌيي تيي اضتفاع ٍ ػطو رغطافيايي تا
يرثٌساىّاي ظٍزضؼ ّوثؿتگي هخثت ٍرَز زاقتِ اؾتٍ .يتاؾيّ ٍ 5وىاضاى ( )2018ذطط يرثٌساىّاي تْاضُ تط زضذتاى زض ً 50مطِ
ؾَييؽ ضا تطضؾي وطزًس .ايكاى تا تطضؾي ﭼْاضگًَِ زضذتي ؾية ،گيالؼ ،نٌَتط ٍ ضاـ ًكاى زاز؛ وِ اظ ؾال  1975تا  2016ذطط
يرثٌساىّاي زيطضؼ تطاي زضذتاًي وِ زض اضتفاػات تيف اظ  800هتط لطاض زاضًس افعايف زاقتِ ٍلي زض اضتفاػات پاييي تط ايي ذطط تغييطي
ًىطزُ اؾت .تِ تاٍض ايكاى زليل ايي گًَاگًَي ضذساز يرثٌساى تْاضُ زضتاضيدّاي هتفاٍت ،زضاضتفاػات پاييي ٍ تاالتط اؾت .تاهعيهٍ 6
ّوىاضاى ( )2019تِ تطضؾي ٍلَع ٍ ظهيٌِ يرثٌساى قسيس ٍ تؿياض قسيس زض تْاض ٍ پاييع تا اؾتفازُ اظ زهاي حسالل نفط ٍ ظيط نفط زض
اضٍپاي هطوعي پطزاذتٌس .تزعيِ ٍ تحليل فﻀايي ًكاى زاز وِ تؼساز ضٍظّاي يرثٌساى زض تْاض ٍ پاييع اظ غطب تِ قطق اضٍپاي هطوعي
افعايف يافتِ اؾت .پٌزؼلي ظازُ ( )1384تِ تحليل آهاضي ٍ ؾيٌَپتيىي يرثٌساىّاي فطاگيط قْط پطزاذت ٍ تِ ايي ًتيزِ ضؾيس وِ اوخط
يرثٌساىّاي فطاگيط اظ ًَع فطاضفتي ٍ تطويثي هيتاقٌس .ضيايي ٍ ّوىاضاى ( )1385زض اؾتاى فاضؼ تط اؾاؼ زازُّاي  25ايؿتگاُ هَرَز
السام تِ تْيِ اطلؽ احتوال ٍلَع وويٌِ زهاي اؾتاى ًوَزًس ،آًْا ًكاى زازًس وِ ّطﭼِ ػطو رغطافيايي ايؿتگاُ ووتط قَز ،اٍليي
يرثٌساىّا زيطتط ٍ آذطيي يرثٌساىّا ظٍزتط اتفاق هيافتس .حزاظي ظازُ ٍ ًانطظازُ ( )1386زض تزعيِ ٍ تحليل يرثٌساى زض اؾتاى لطؾتاى
تِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس وِ زض ايؿتگاُ ّا تيي آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساىّا ضٍاتط هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز ،يؼٌي؛ ّطﭼِ يرثٌساى ظٍزتط قطٍع
قَز ،زيطتط ّن ذاتوِ هي ياتس ٍ ّط ﭼِ يرثٌساى زيطتط قطٍع قَز ظٍزتط ّن ذاتوِ هيياتس .اهيسٍاض ٍ اتطاّيوي ( )1388تا پٌِْتٌسي
قست يرثٌساى زض اؾتاى يعز زض طي زٍضُ آهاضي  16ؾالِ ( )1386-1371تِ ايي ًتيزِ ضؾيسًس وِ توام ايؿتگاُّاي اؾتاى زض طَل ؾال
يرثٌساى ضؼيف ٍ هتَؾط ٍ تِ غيط اظ قطق اؾتاى يؼٌي ايؿتگاُ طثؽ ،تميِ لؿوتّاي هٌطمِ هَضز هطالؼِ زض طَل ؾال يرثٌساى قسيس
ضا تزطتِ هيوٌٌس .تاضيد ػثَض زهاّاي نفط ٍ ووتط اظ آى ًيع ًكاى هيزّس ،تِ طَض هتَؾط ٍ تِ تفىيه ايؿتگاُّا گصض زهاي نفط زضرِ
زض اؾتاى يعز اظ اٍايل آتاى تا اٍاؾط آشض ،گصض  -2زضرِ ،اظ اٍاذط آتاى تا اٍايل زي ٍ گصض  -5زضرِ ؾلؿيَؼ ،اظ اٍاؾط آشض تا اٍاؾط زي
ضخ هي زّس .هظفطي ( )1392زض تطضؾي ضًٍس تاضيد آغاظ ٍ ذاتوِ آؾتاًِّاي زهاي نفط ٍ پٌذ زضرِ ؾاًتيگطاز زض ايطاى تِ ايي ًتيزِ
ضؾيسًس وِ تاضيد آغاظ زهاي  5زضرِ ؾاًتيگطاز زض  11ايؿتگاُ زاضاي ضًٍس هخثت تَزُ اؾت ٍ زض هَضز ذاتوِ زهاي  5زضرِ ؾاًتيگطاز زض
 10ايؿتگاُ ضًٍس هٌفي ٍرَز زاقتِ اؾت .تاضيد آغاظ زهاي نفط زضرِ ؾاًتيگطاز زض  10ايؿتگاُ زاضاي ضًٍس هخثت ٍ ذاتوِ زهاي نفط
زضرِ ؾاًتيگطاز زض  6ايؿتگاُ زاضاي ضًٍس هٌفي تَزُ اؾت .آظهَى گطافيىي هي وٌسال ًيع ًكاى زاز وِ ضًٍسّا زض وكَض تهَضت آضام،
ًاگْاًي ٍ ّطيه اظ آًْا ًيع تِ نَضت نؼَزي ٍ يا ًعٍلي اؾت .لكىطي ٍ ويرؿطٍي ( )1396تِ تطضؾي ضًٍس تغييطات زهايي ٍ پٌِْ-
تٌسي آغاظ ٍ پاياى يرثٌساى قْط تْطاى پطزاذتٌسً .تايذ ًكاى زاز وِ تا احتوال  50زضنس احتوال ٍلَع اٍليي يرثٌساى هتَؾط زض ايؿتگاُ-
ّاي اهيي آتاز ٍ قوال تْطاى آشضهاُ ٍ زض ايؿتگاُ ّاي هْطآتاز ،زٍقاى تپِ ٍ غئَفيعيه زيواُ ٍ زض ايؿتگاُ ﭼيتگط تْوي هاُ هيتاقس.
تاضيد ٍلَع اٍليي يرثٌساى قسيس زض ؾطح احتوال  50زضنس زض وليِ ايؿتگاُ زي هاٍُ ،لي تاضيد ٍلَع آذطيي يرثٌساى زض ايؿتگاُّا زض
هاُّاي تْوي ٍ اؾفٌس هكاّسُ هي قَز .زض حاليىِ تطضؾي الگَّاي تغييطپصيطي ظهاًي ٍ هىاًي پاضاهتطّاي زهائي ًكاى زاز وِ پٌِْ
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يرثٌساى ،الگَي گؿتطـ غطتي -قطلي زاضز .تٌاتطايي ذط تطف ٍ يرثٌساى زض اهتساز ذطَط تطاظ پيكطٍي ٍ پؿطٍي هيوٌس .فالح لالْطي
ٍ ّوىاضاى ( )1397تا پٌِْتٌسي تَظيغ ظهاًي ٍ هىاًي آغاظ ،ذاتوِ ٍ فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى زض اؾتاى ذطاؾاى ضضَي ًكاى زازًس وِ زض
ًَاحي قوالي ،يرثٌساى ًؿثت تِ ًَاحي رٌَتي ٍ غطتي ظٍزتط آغاظ قسُ ٍ زيطتط پاياى هيپصيطز .طَل زٍضُ يرثٌساى زض ؾطح اؾتاى اظ
رٌَب تِ قوال افعايف يافتِ وِ تاػج هحسٍز قسى طَل زٍضُ ضقس گياّاى زض ايي ًَاحي هيقَز .فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى زض ًَاحي
قوالي ًؿثت تِ ًَاحي رٌَتي ٍ غطتي تيكتط هيتاقس .ضضايي تٌفكِ زضق ٍ ّوىاضاى ( )1398تِ تطضؾي تغييطات ظهاًي ٍ هىاًي ٍلَع
يرثٌساىّا ٍ ؾطهاّاي ظٍزضؼ پاييعُ ٍ زيطضؼ تْاضُ زض قوال قطق وكَض تا اؾتفازُ اظ تطًٍساز هسل رْاًي  HadCM3تحت
ؾٌاضيَّاي  ٍ B1 ٍ A2ضٍـ ضيعهمياؼ گطزاًي آهاضي  LARS-WGزض زٍضُ آهاضي ً 2046-2065ؿثت تِ زٍضُ پايِ ()2015-1986
پطزاذتٌسً .تايذ ًكاى زاز وِ زهاي وويٌِ زض زٍضُ آتي ًؿثت تِ زٍضُ پايِ تيي  1/2تا  2/5زضرِ ؾلؿيَؼ افعايف ذَاّس يافت تط ايي
اؾاؼ زض ترف اػظن هٌطمِ هَضز هطالؼِ يرثٌساىّاي ظٍزضؼ پاييعُ يه الي زٍ ّفتِ زيطتط قطٍع هيقًَس ٍ يرثٌساىّاي زيطضؼ
تْاضُ ًيع تيي  9تا  18ضٍظ ظٍزتط تِ پاياى هيضؾٌس ّ.وچٌيي ؾطهاّاي ظٍزضؼ پاييعُ حسٍز  7تا  13ضٍظ زيطتط قطٍع ٍ ؾطهاّاي زيطضؼ
تْاضُ ًيع حسٍز  9تا  13ضٍظ ظٍزتط ذاتوِ هيياتٌس.
ريش تحقیق:

زض هطالؼِ حاضط اظ آهاض زهاي حسالل ضٍظاًِ  10ايؿتگاُ َّاقٌاؾي طي زٍضُ  17ؾالِ ( )1397-1380اؾتفازُ قسُ اؾت .پطاوٌسگي ٍ
هكرهات ايؿتگاُّاي هَضز اؾتفازُ زض ايي هطالؼِ زض قىل ٍ رسٍل ( )1آٍضزُ قسُ اؾت .تطاي تحليل فطاٍايي ٍلَع يرثٌساىّا ًياظ تَز
وِ تطاي ّط ؾال ،تاضيد اٍليي ضٍظ ترثٌساى پاييعُ ٍ آذطيي ضٍظ يرثٌساى تْاضُ تِ زؾت آيس .آؾتاًِ هَضز ًظط زض ايي تحميك زهاي نفط ٍ
ووتط اظ آى اؾت .تٌاتطايي تطاي ّطؾال آهاضي زض آؾتاًِ هَضز ًظط تاضيد اٍليي ٍ آذطيي ضٍظ يرثٌساى اؾترطاد گطزيس .تؼس اظ ايٌىِ تاضيد-
ّاي اٍليي ٍ آذطيي ضٍظ يرثٌساى تِ زؾت آهس ،تِ هٌظَض تثسيل زازُ ّا تِ اػساز لاتل پطزاظـ تط اؾاؼ قواضُ ضٍظ غٍليَؾي تِ ّط يه اظ
تاضيدّا ػسزي اذتهال زازُ قسُ اؾت .تط ايي اؾاؼ ضٍظ اٍل هْط قواضُ  ٍ 1ضٍظ آذط قْطيَض زض ؾالّاي ظضاػي هؼوَلي  365زض ًظط
گطفتِ قسُ ٍ تط ايي اؾاؼ ضٍظ قواضُ اٍليي يرثٌساى (ؾطهاي ظٍزضؼ پاييعُ) ٍ آذطيي يرثٌساى (ؾطهاي زيطضؼ تْاضُ) طي ّط ؾال
ظضاػي تِ تفىيه ايؿتگاُّا هكرم گطزيس .ضٍظّايي وِ زهاي آىّا ووتط اظ نفط زضرِ ؾليؿيَؼ تَز تِ هٌعلِ ضٍظ يرثٌساى اؾترطاد
گطزيس .فانلِ تيي اٍليي ٍ آذطيي ضذساز زهاي حسالل آؾتاًِ تِ ػٌَاى فهل يرثٌساى زض ًظط گطفتِ قس .يرثٌساى زض  5آؾتاًِ زهايي
ضؼيف (زهاي تيي نفط تا  -1/9زضرِ ؾاًتيگطاز) ،هالين (زهاي تيي  -1/9تا  -3/9زضرِ ؾاًتيگطاز) ،هتَؾط (زهاي  -4تا  -5/9زضرِ
ؾاًتيگطاز) ،قسيس (زهاي  -6تا  -9/9زضرِ ؾاًتي گطاز) ٍ ذيلي قسيس (زهاي  - 10زضرِ ؾاًتي گطاز ٍ ووتط) هَضز هطالؼِ لطاض گطفت
(التثاؼ اظ لالْطي .)16 :1397 ،تطاي هحاؾثِ احتوال ٍلَع آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى زض ّط يه اظ ايؿتگاُّا ،الظم تَز وِ ؾطي ظهاًي
زازُّا تِ تَظيغ آهاضي هرتلف تطاظـ زازُ قَز تا تْتطيي تَظيغ آهاضي رْت هحاؾثِ تاضيدّاي آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى زض ؾطَح
احتواالتي هرتلف تسؾت آيس .تسيي هٌظَض ؾطيّاي ظهاًي هطتَط تِ ايؿتگاُّا تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض  SMADAتطضؾي قس .تط اؾاؼ
ذطاي هؼياض تِ زؾت آهسُ ،تْتطيي تَظيغ آهاضي اًتراب گطزيسً .تايذ ًكاى زاز اغلة ؾطيّاي آهاضي اًتراب قسُ زاضاي تَظيغ ًطهال
هيتاقٌس .تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض  SPSSضاتطِ ضگطؾيًَي تيي اضتفاع ٍ تاضيدّاي آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى تسؾت آٍضزُ قس .تسيي هٌظَض اظ
هسل ضگطؾيَى ذطي ؾازُ وِ يه ضٍـ ضياضي تطاي تياى آهاضي تيي زٍ هتغيط اؾت اؾتفازُ گطزيس .اظ ًطم افعاض  ArcGISتطاي
پٌِْتٌسي ظهاى آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى ٍ تْيِ ًمكِّاي فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى اؾتفازُ گطزيس.
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شکل ( :)1مًقعیت ایستگاٌَای مًرد مطالعٍ
جذيل(  :)1مشخصات ایستگاٌ َای ًَاشىاسی سیىًپتیک مًرد مطالعٍ در سطح استان یسد
ػطو رغطافيايي

طَل رغطافيايي

قواضُ

ًام ايؿتگاُ

1

اتطوَُ

اضتفاع اظ ؾطح زضيا
هتط
تِ
1523

53˚-17′

31˚-8′

2

تافك

991

31˚-36′

55˚-26′

3

هطٍؾت

1546

30˚-3′

54˚-15′

4

هيثس

1108

32˚-13′

53˚-58′

5

هْطيع

1520

31˚-35′

54˚-26′

6

يعز

1237/2

31˚-54′

54˚-17′

7

گاضيعات

2100

31˚-18′

54˚-6′

8

ّطات

1600

30˚-05′

54˚-04′

9

ػمسا

1150

32˚-26′

53˚-37′

10

ضتاط پكت تازام

1188

33˚-2′

55˚-33′

ديرٌ یخبىذان

ت ِ تؼساز ضٍظّاي تيي هياًگيي اٍليي يرثٌساى پـاييعُ ٍ آذـطيي يرثٌـساى تْـاضُ اطـالق هـيقـَز وـِ زٍضُ انـلي ؾطهاؾت .تِ
ػثاضت زيگط ،حس فانل آذطيي ضٍظ غيطيرثٌساى زض پاييع يا اٍايل ظهؿتاى ٍ آذـطيي ضٍظ يرثٌـساى زض اٍايـل تْاض يا اٍاذط ظهؿتاى ،زٍضُ
يرثٌساى اطالق هيقَز (هيطهحوسي هيثسي .)1382 ،اها تياى ايي زٍضُ تطحؿة تؼساز ضٍظ ،تِ ايي هؼٌي ًيؿت وِ يرثٌساى ّط ضٍظ افتاق
هيافتس ٍ زض حميمت زض طَل فهل يرثٌساى احتوال ٍلَع زهاّاي ظيـط نـفط زضرِ ٍرَز زاضز .زض هماالت هرتلف قست يرثٌساىّا زض
آؾتاًِّاي زهايي هتفاٍت تطضؾي قسُ اؾت .فطاٍاًي قست يرثٌساى زض ايي همالِ طثك ًظط فالح لالْطي زض  5آؾتاًِ زهايي تطضؾي قسُ
اؾت.
بحث ي وتیجٍگیری:

قىل (  )2تَظيغ هىاًي آغاظ يرثٌساى زض اؾتاى ضا ًكاى هيزّس .تا تَرِ تِ قىل تَضيغ هىاًي آغاظ يرثٌساى اظ ٍضؼيت تَپَگطافي
هٌطمِ تثؼيت هيوٌس ٍ زض ًَاحي رٌَتي ٍ رٌَب قطلي اؾتاى ظٍزتط آغاظ هيقَز .زض ترف اظ ًَاحي رٌَتي ٍ رٌَب قطلي تِ زليل
اضتفاع ظياز هٌطمِ ٍ لطاض گطفتي زض ًَاحي وَّؿتاًي تاضيد آغاظ يرثٌساى پاييعُ ظٍزتط اتفاق هيافتس هاًٌس ايؿتگاُ گاضيعات ٍ اظ  15تا 21
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آتاى ضخ هيزّس .زض ايؿتگاُ تافك آغاظ يرثٌساى پاييعُ اظ  22تا  28آتاى ضخ هيزّس .زض ايؿتگاُّاي هطٍؾت ،هيثس ٍ اتطوَُ تاضيد آغاظ
يرثٌساى اظ  29آتاى تا  4آشض هيتاقس .تاضيد ٍلَع يرثٌساى ظٍزضؼ پاييعُ زض ايؿتگاُّاي ّطات ٍ ضتاط پكت تازام  5تا  11آشض هيتاقس.
تاضيد آغاظ يرثٌساى زض ايؿتگاُّاي هْطيع ،يعز ٍ ػمسا اظ  18 -12آشض هيتاقس .ضاتطِ ضگطؾيًَي تيي تاضيد آغاظ يرثٌساى ٍ اضتفاع ًكاى
هيزّس تيي اضتفاع ٍ تاضيد آغاظ يرثٌساى ضاتطِ هؼٌي زاض ٍ هؼىَؼ ٍرَز زاضز.
R2=0.51

شکل ( :)2میاوگیه زمان آغاز یخبىذان دمای صفر درجٍ

رسٍل ( ) 2تاضيد آغاظ يرثٌساى ضا تط اؾاؼ احتواالت هرتلف زض تَظيغ ًطهال ًكاى هيزّس .تِ ػٌَاى هخال تاضيد آغاظ يرثٌساى زض
ايؿتگاُ گاضيعات تا احتوال  30زضنس  12آتاى ،تا احتوال  50زضنس 15 ،آتاى ،تا احتوال  70زضنس 18 ،آتاى ٍ تا احتوال  90زضنس 23
آتاى ،تِ ػٌَاى ظٍزتطيي تاضيد قطٍع يرثٌساى پاييعُ ًكاى هيزّس ٍ .زض ايؿتگاُ يعز ًيع تا احتوال  30زضنس 2 ،آشض اٍليي يرثٌساى زض 2
آشض ،تا احتوال  50زضنس 13 ،آشض ،تا احتوال  70زضنس 17 ،آشض ٍ تا احتوال  90زضنس زض  3زي تِ ٍلَع هيپيًَسز.
جذيل( :)2تاریخ آغاز یخبىذان در احتماالت مختلف در ایستگاٌَای مًرد مطالعٍ
وام مىطقٍ
يعز
هطٍؾت
ضتاط
ّطات
هيثس
هْطيع
اتطوَُ
ػمسا
گاضيع
تافك

 33درصذ
 2آشض
 23آتاى
 2آشض
 30آتاى
 23آتاى
 2آشض
 27آتاى
 1آشض
 12آتاى
 14آتاى

احتمال شريع یخبىذان
 73درصذ
 53درصذ
 17آشض
 13اشض
 1آشض
 29آتاى
 12آشض
 5آشض
 11آشض
 3آشض
 29آتاى
 27آتاى
 27آشض
 10آشض
 7آشض
 1آشض
 14آشض
 9آشض
 18آتاى
 15آتاى
 26آتاى
 17آتاى

 93درصذ
 3زي
 9آشض
 2زي
 17آشض
 3آشض
 3زي
 15آشض
 4زي
 23آتاى
 12آشض

قىل ( )3هياًگيي ظهاى ذاتوِ يرثٌساى ضا ًكاى هيزّس .هطاتك ايي قىل ،يرثٌساى زض ايؿتگاُ تافك ظٍزتط ذاتوِ هيياتس (27- 18
تْوي) .يرثٌساى زض ًَاحي هطوعي ٍ رٌَتي هاًٌس هْطيع ،يعز ،ػمسا ٍ ّطات زض تاضيد  28تْوي تا  7اؾفٌس ذاتوِ هيياتٌس .زض ايؿتگاُّاي
هيثس ،اتطوَُ ٍ ضتاط پكت تازام تاضيد ذاتوِ يرثٌساى  18- 8اؾفٌس هيتاقس .زض ايؿتگاُ هطٍؾت تاضيد ذاتوِ يرثٌساى  28 -18اؾفٌس ضخ
زازُ اؾت .زض ًَاحي هطتفغ قاهل ايؿتگاُ گاضيعات ،يرثٌساى ظٍزتط قطٍع قسُ ٍ زيطتط ذاتوِ هيياتس ،زض ًتيزِ طَل فهل يرثٌساى زض
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ايي ًَاحي طَالًي تَزُ ٍ طَل فهل ضقس ونتط اؾت ( 29اؾفٌس تا  10فطٍضزيي) .تطضؾي ضاتطِ ضگطؾيًَي تيي ذاتوِ يرثٌساى ٍ اضتفاع
ًكاى زاز تيي اضتفاع ٍ تاضيد ذاتوِ يرثٌساى ضاتطِ هؼٌي زاض ٍ هؿتمين ٍرَز زاضز.
Y= 0.033X +114.16 R2= 0.59

شکل(  :)3میاوگیه زمان خاتمٍ یخبىذان دمای صفر درجٍ
ساوتیگراد

رسٍل ( ) 3تاضيد ذاتوِ يرثٌساى زض احتواالت هرتلف ضا تط اؾاؼ تَظيغ ًطهال زض ايؿتگاُّاي هرتلف ًكاى هيزّس .تِ ػٌَاى هخال
تاضيد ذاتوِ يرثٌساى زض ايؿتگاُ تافك تا احتوال 30زضنس 3 ،تْوي ،تا احتوال  50زضنس 23 ،تْوي ،تا احتوال  70زضنس 6 ،اؾفٌس ٍ تا
احتوال  90زضنس 14 ،اؾفٌس ضخ هيزّس .زض ايؿتگاُ گاضيعات تا احتوال  30زضنس آذطيي يرثٌساى زض  6فطٍضزيي ،تا احتوال  50زضنس9 ،
فطٍضزيي ،تا احتوال  70زضنس  11فطٍضزيي ٍ تا احتوال  90زضنس  19فطٍضزيي ضخ هيزّس.
جذيل ( :)3تاریخ خاتمٍ یخبىذان در احتماالت مختلف در ایستگاٌَای مًرد مطالعٍ
وام ایستگاٌ
یسد
مريست
رباط
َرات
میبذ
مُریس
ابرکًٌ
عقذا

احتمال پایان

احتمال پایان

احتمال پایان

احتمال پایان

یخبىذان
درصذ
33

یخبىذان
درصذ
53

یخبىذان
درصذ
73

یخبىذان
رصذ
 93د

 18تْوي
 17اؾفٌس
 26تْوي
 29تْوي
 2اؾفٌس
 18تْوي
 4اؾفٌس
 17تْوي

 30تْوي
 21اؾفٌس
 14اؾفٌس
 3اؾفٌس
 17اؾفٌس
 30تْوي
 15اؾفٌس
 24تْوي

 3اؾفٌس
 28اؾفٌس
 20اؾفٌس
 16اؾفٌس
 22اؾفٌس
 12اؾفٌس
 18اؾفٌس
 5اؾفٌس

 21اؾفٌس
 4فطٍضزيي
 3فطٍضزيي
 21اؾفٌس
 2فطٍضزيي
 21اؾفٌس
 22اؾفٌس
 29اؾفٌس

وتایج حاصل از بررسی فراياوی يقًع یخبىذان در پىج آستاوٍ دمایی ( )1383 -1397در سطح استان یسد

اظ تطضؾي قىل ( )4ﭼٌيي تطهيآيس وِ ايؿتگاُ گاضيعات زض توام آؾتاًِّاي زهايي زاضاي تيكتطيي يرثٌساى هيتاقس .ووتطيي هيعاى
ضٍظ يرثٌساى هطتَط ايؿتگاُّاي تافك ،ػمسا ٍ هْطيع زض آؾتاًِ زهايي (ووتط اظ  ) -10هيتاقس .رسٍل ( )4فطاٍاًي ٍلَع ترثٌساى ضا زض پٌذ
آؾتاًِ زهايي زض ؾطح اؾتاى يعز ًكاى هيزّس.
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شکل(  :)4ومًدار فراياوی يقًع یخبىذان در پىج آستاوٍ دمایی ایستگاٌَای مختلف استان یسد
جذيل(  :)4فراياوی يقًع یخبىذان در آستاوٍَای دمایی پىج گاوٍ
وام ایستگاٌ
یسد
مريست
رباط
َرات
میبذ
مُریس
ابرکًٌ
عقذا
گاریس
بافق

 3تا -1/9

 -2تا -3/9

 -4تا -5/9

 -6تا -9/9

درجٍ ساوتیگراد

درجٍ ساوتیگراد

درجٍ ساوتیگراد

درجٍ ساوتیگراد

265
368
267
292
358
262
361
234
467
249

126
264
128
181
275
122
245
91
385
138

46
209
69
101
185
61
132
21
352
64

23
121
34
37
136
38
57
15
376
32

 -13درجٍ
ساوتیگراد ي
کمتر

3
10
20
1
19
0
5
0
105
0

توزیع مکانی تعذاد روزهای یخبنذان در آستانه صفر

هطاتك قىل (ًَ )5احي رٌَب قطلي قاهل ايؿتگاُ گاضيعات زاضاي تيكتطيي ضٍظ يرثٌساى قاهل  1685ضٍظ ٍ ايؿتگاُّاي تافك (483
ضٍظ) ،هْطيع ( 484ضٍظ) ،ضتاط پكت تازام ( 518ضٍظ) ،يعز ( 463ضٍظ) ٍ ػمسا ( 362ضٍظ) زاضاي ووتطيي تؼساز ضٍظّاي يرثٌساى زض طي زٍضُ
آهاضي ( )1380-1397هيتاقٌس.
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شکل(  :)5پُىٍ بىذی فراياوی يقًع تعذاد ريزَای یخبىذان در استان یسد طی ديرٌ آماری ()1380-1397

تًزیع مکاوی يقًع یخبىذان در آستاوٍَای دمایی ( )3 - -1/9ي () -2 - -3/9

هطاتك قىل (ًَ ) 6احي رٌَب قطلي زض آؾتاًِ (  0تا  )-1/9زاضاي تيكتطيي تؼساز يرثٌساى ٍ ًَاحي هطوعي ٍ قوالي زاضاي ووتطيي
تؼساز يرثٌساى هيتاقٌس؛ تِ ايي تطتية ايؿتگاُ گاضيعات ( 467ضٍظ) تيكتطيي هيعاى يرثٌساى ٍ ايؿتگاُّاي تافك ٍ ػمسا ووتطيي هيعاى
يرثٌساى ضا زض ايي آؾتاًِ تِ ذَز اذتهال زازُاًسّ .وچٌيي هطاتك قىل ( )7زض آؾتاًِ ( -3/9تا ًَ )-2احي رٌَب قطلي ٍ قوال غطتي
زاضاي تيكتطيي تؼساز يرثٌساى ٍ ًَاحي قوالي ٍ هطوعي زاضاي ووتطيي تؼساز يرثٌساى هيتاقٌس تِ ايي تطتية ايؿتگاُّاي گاضيعات،
اتطوَُ ٍ هيثس تيكتطيي هيعاى يرثٌساى ٍ ايؿتگاُّاي هْطيع ،يعز ،تافك ،ضتاط پكت تازام ٍ ػمسا ووتطيي هيعاى يرثٌساى ضا زض ايي آؾتاًِ
تِ ذَز اذتهال زازُاًس.

شکل ( :)6فراياوی يقًع یخبىذان
در آستاوٍ  3تا -1/9

شکل(  :)7فراياوی يقًع یخبىذان
در آستاوٍ  -3/9تا -2

تًزیع مکاوی يقًع یخبىذان در آستاوٍَای دمایی ( ) -6 - -9/9( ،)-4 - -5/9ي ( -13ي کمتر)

هطاتك قىل ( )8زض آؾتاًِ ( -5/9تا ًَ )-4احي رٌَب قطلي زاضاي تيكتطيي تؼساز يرثٌساى هيتاقس هخال ايؿتگاُ گاضيعات تيكتطيي
هيعاى يرثٌساى ضا زض ايي آؾتاًِ زاضًس .ايؿتگاُّاي هْطيع ،يعز ،تافك ،ضتاط پكت تازام ٍ ػمسا زاضاي ووتطيي هيعاى يرثٌساى هيتاقٌس .تِ
ايي تطتية ايؿتگاُّاي هطوعي ٍ قوالي يعز زاضاي ووتطيي هيعاى يرثٌساى هيتاقٌس .هطاتك اقىال ( )10( ٍ )9زض آؾتاًِّاي ( -6تا
 ٍ -10( ٍ )-9/9ووتط) ًَاحي رٌَب قطلي زاضاي تيكتطيي تؼساز يرثٌساى ٍ تميِ ايؿتگاُّا زاضاي ووتطيي هيعاى يرثٌساى هيتاقٌس تِ
ايي تطتية ايؿتگاُ گاضيعات تيكتطيي هيعاى يرثٌساى ضا زض ايي آؾتاًِّا زاضًس ٍ تميِ ايؿتگاُّا اظ حيج يرثٌساى ووتطيي هيعاى يرثٌساى
ضا زاضًس.
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شکل ( :)8فراياوی يقًع یخبىذان
در آستاوٍ  -5/9تا -4

شکل ( :)9فراياوی يقًع یخبىذان

در آستاوٍ  -9/9تا -6

شکل ( :)13فراياوی يقًع یخبىذان در آستاوٍ  -13ي کمتر

وتیجٍگیری:

تا تطضؾيّايي وِ تيي تاضيد آغاظ ٍ ذاتوِ يرثٌساى تا اضتفاع ايؿتگاُّاي اًتراتي اًزام گطفت ،هكرم قس وِ تيي اضتفاع ٍ تاضيد
ٍلَع يرثٌساى ظٍزضؼ پاييعُ ضاتطِ هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز .تا افعايف اضتفاع ،يرثٌساى ظٍزتط آغاظ هيقَز .ايي هَضَع ًكاى هيزّس وِ
زض فهل پاييع يرثٌساىّاي ظٍزضؼ زض هٌاطك وَّؿتاًي ظٍزتط اظ زقتّا ضخ هيزّسً .مكِ آغاظ يرثٌساى ًكاى هيزّس وِ زض
زقت ّاي اؾتاى ظهاى ضذساز اٍليي يرثٌساى زض حسٍز يه هاُ زيطتط اظ هٌاطك هطتفغ اؾتاى هيتاقس .زض يرثٌساىّاي زيطضؼ تْاضُ ،ضاتطِ
اضتفاع تا ذاتوِ يرثٌساى تِ نَضت هؿتمين هيتاقس ٍ تا افعايف اضتفاع تاضيد ٍلَع آذطيي يرثٌساى تْاضُ تِ تؼَيك هيافتس .ايي هَضَع
ًكاى هيزّس وِ زض هٌاطك زقتي ،يرثٌساى زيطتط قطٍع هيقَز ٍ ظٍزتط ّن ذاتوِ هيياتس ،تِ ػثاضت زيگط فهل يرثٌساى زض ايي هٌاطك
وَتاُ ٍ فهل ضقس طَالًي تط اؾت .تطػىؽ زض ًَاحي هطتفغ ،طَل فهل يرثٌساى افعايف ٍ طَل ضقس واّف هيياتس .ايي هؿالِ اظ ًظط
وكاٍضظي لاتل تَرِ هي تاقسّ .وچٌيي فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى زض هٌاطك رٌَب ٍ رٌَب قطلي تيكتط اظ هٌاطك قوالي ٍ قوال قطلي
اؾت وِ تا اضتفاع ضاتطِ هؼٌي زاضي زاضزً .تايذ تحليل ّا ًكاى زاز وِ ايؿتگاُ گاضيعات زض تواهي آؾتاًِ ّا زاضاي تيكتطيي يرثٌساى زض
زٍضُ ظهاًي هَضز هطالؼِ هيتاقس .ووتطيي هيعاى ضٍظ يرثٌساى هطتَط ايؿتگاُّاي تافك ،ػمسا ٍ هْطيع زض آؾتاًِ زهايي (ووتط اظ ) -10
هيتاقس .تَظيغ هىاًي فطاٍاًي ٍلَع ترثٌساى زض آؾتاًِّاي زهايي هرتلف ًيع ًكاى زاز زض هزوَع هٌاطك رٌَتي ٍ رٌَب قطلي اؾتاى
زاضاي تيكتطيي فطاٍاًي ٍلَع ايي پسيسُ هيتاقٌس ٍ ّطﭼِ تِ ؾوت قوال اؾتاى حطوت هيوٌين اظ فطاٍاًي ٍلَع يرثٌساى واؾتِ هيقَز.
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مىابع:





















اوثطپَض ،ػثاؼ ،)1384( ،تاضـ ،هاٌّاهِ ترههي تاظاض وكاٍضظي ايطاى ،ل .1-44
اهيسٍاض ،ووال؛ اتطاّيوي ،ػاطفِ ،)1388( ،پٌِْتٌسي قست يرثٌساى زض اؾتاى يعزً ،كطيِ رغطافيا ،زٍضُ  ،7قـواضُ  ،20-21ل -127
.113
آلا قطيؼتوساضي ،ظّطا؛ تصضافكاى ،رَاز؛ نفايي ،الِْ ،)1395( ،ﭼكن اًساظ ظهاى ٍلَع يرثٌساىّـاي ظٍزضؼ پـاييعُ ٍ زيـطضؼ تْـاضُ
تحت قطايط تغييط اللين تا اؾتفازُ اظ  SDSMزض ﭼٌس ايؿتگاُ هٌترة زض ًيوِ غطتي ايـطاىً ،كـطيِ َّاقٌاؾـي وكـاٍضظي ،رلـس ،4
قواضُ  ،1ل .22-31
تساق روالي ،رَاز؛ آؾيايي فطيواًي ،هْسي؛ نوسي ًماب ،ؾيٌا؛ رَاًوطز ،ؾْيال ،)1384( ،هـسيطيت ضيؿـه ذكىؿـالي (قـٌاذت ٍ
ضاّىاضّا)  ،تْطاى ،اًتكاضات ؾري گؿتط.
پٌزؼلي ظازُ ،هحوس ،)1384( ،تحليل آهاضي ٍ ؾيٌَپتيىي يرثٌساىّاي فطاگيط قْط اضزتيل ،ضؾالِ اضقس ،زاًكگاُ آظاز ٍاحس اضزتيل.
حزاظي ظازُ ،ظّطا؛ ًانطظازُ ،هحوس حؿيي ،)1386( ،تزطيِ ٍ تحليل يرثٌساى زض اؾتاى لطؾتاىً ،كطيِ ػلَم رغطافيايي ،د  ،6قـواضُ
 ،9 ٍ 8ل .31-47
حزاظيظازُ ،ظّطا؛ هميوي ،قَوت ،)1381( ،هيىطٍوليواتَلَغي همسهاتي ،رلس اٍل ،اًتكاضات پيام ًَض ،تْطاى.
ضضايي تٌفكِ زضق ،هزيس؛ رْاى ترف انل ،ؾؼيس؛ ذَضقيس زٍؾت ،ػلي هحوس؛ ػلي هحوسي؛ هزيس ،)1398( ،ﭼكن اًساظ تغييـطات
ظهاًي ٍ هىاًي ٍلَع يرثٌساىّا ٍ ؾطهاّاي ظٍزضؼ پاييعُ ٍ زيطضؼ تْاضُ زض قوال قطق وكَض ،فهلٌاهِ رغطافيـاي طثيؼـي ،ؾـال
زٍاظزّن ،قواضُ  ،43ل .1-14
ظاتل ػثاؾي ،فاطوِ؛ احوسياى طيثي ،هحوس رَاز؛ هحوسًيا لطاتي ،ؾْطاب ،)1385( ،تطضؾـي ٍ همايؿـِ قـاذمّـاي ذكىؿـالي زض
هكْس ،ازاضُ ول َّاقٌاؾي ذطاؾاى ضضَي ،هكْس :571 ،ل .1-11
ضيايي ،ػليطضا؛ واهگاض حميمي ،ػلي اوثط؛ ؾپاؾرَاُ ،ػليطضا؛ ضًزثط ،ؾؼيس ،)1385( ،تؼييي اطلؽ احتوال ٍلَع وويٌِ زهاي اؾـتاى
فاضؼ تا اؾتفازُ اظ آهاض َّاقٌاؾي ،هزلِ ػلَم ٍ فٌَى وكاٍضضي ٍ هٌاتغ طثيؼي ،ؾال زّن ،قواضُ ؾَم ،ل .13-27
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